
 
  
  
  
  
  

  
  

  معاونت پژوهش و برنامه ريزي 
  دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

  
  
  
  

   و آموزششغلاستاندارد 
  
  
  
  

  كارور توليد خاك پوششي 
  

  

   )امورباغي و زراعي(كشاورزي گروه شغلي 
  

  
  
  

  شماره ملي شناسايي شغل 
  

  
 

6-27/85/1/1 
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  دفتر طرح و برنامه هاي درسي   : نظارت بر تدوين محتوا و تصويب
   6-1/1/85/27 :  شناسايي شغل مليشماره

  1/6/88 :  شروع اعتبار
  1/6/93  : پايان اعتبار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : آدرس 
   259، شماره  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور ، 2، ساختمان شماره  ، نبش نصرت   ، خيابان خوش شمالي خيابان آزادي –تهران 
   66569900              تلفن                     66944117       نگاردور

  :)امور باغي و زراعي(كشاورزياعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته
  
 

  : حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد شغل و آموزش
  

   كشور مستقر در استان تهران  پرورش دهندگان قارچ خوراكيانجمن

  : فرآيند اصالح و بازنگري 
  
 



 2

  
  

  :تعاريف
   : استاندارد شغل

  .وانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته مي شود مشخصات شايستگي ها و ت
  : استاندارد آموزش 

  . ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل  نقشه
  :  نام يك شغل 

  . ه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص ك
   : شرح شغل

بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حـوزه شـغلي ، مـسئوليت هـا ،                               
  . شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 

  : موزش طول دوره آ
  . حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به اهداف يك استاندارد آموزشي 

  : ويژگي كارآموز ورودي 
  . حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود 

  : ارزشيابي 
كتبي عملي و اخالق حرفـه اي    ،  عملي   بخش   ه، كه شامل س   ايستگي بدست آمده است يا خير       فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك ش          

  . خواهد بود 
  : صالحيت حرفه اي مربيان 

  .حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود 
  : شايستگي 

  . ن به طور موثر و كارا برابر استاندارد توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگو
  : دانش 

، رياضي  ( كه مي تواند شامل علوم پايه       . هني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي          از معلومات نظري و توانمندي هاي ذ      حداقل مجموعه اي    
  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد ) ، زيست شناسي ، شيمي فيزيك 

  : مهارت 
  . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . هنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي حداقل هما

  : نگرش 
  .  مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني واخالق حرفه اي مي باشد 

  : ايمني 
  .ا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود مواردي است كه عدم ي

  :توجهات زيست محيطي 
 .ين آسيب به محيط زيست وارد گرددمالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمتر
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  كارور توليد خاك پوششي: نام شغل 
  1شغل شرح

و انتخاب خاك  مواد اوليه مناسب تهيهكارور توليد خاك پوششي شغلي از مشاغل حرفه پرورش قارچ خوراكي است كه 
 و رطوبت خاك ،توانمندي در نحوه پر كردن تونل ها ،انجام PHمناسب ،مخلوط كردن با توجه به دقت در تنظيم  

عمليات پاستوريزه و نگهداري كردن از خاك پوششي از وظائف آن است و با مشاغل مدير توليد سالن ، قارچ چين ، 
 .سرپرست سالن كشت در ارتباط است

    ورودي ارآموزويژگي هاي ك
  صنايع غذايي و علوم تغذيه - كليه گرايشهاي كشاورزي و زيست شناسي و ميكروبيولوژيليسانس :ميزان تحصيالت حداقل 
  سالمت كامل:  توانايي جسميحداقل 

   - : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
   موزشآ دوره طول
  عتسا    58      :                 آموزش    دوره طول

  ساعت    16      :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت   42    :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت    -     :                                زيروكارـ 
  ساعت     - :                               ـ زمان پروژه

   شيوه ارزشيابي
  %75: آزمون عملي

  %15: ظريآزمون ن
 %10: شيابي مشاهده اي زار

   صالحيت هاي حرفه اي مربيان
    و گواهينامه حرفه اي سابقه كار مرتبط يك سال - باغبانيشاخه كشاورزي مهندسي ليسانس  -
 دو سـال سـابقه      – امور دام، زراعت ، اصالح نبانات، منابع طبيعـي        گرايشهاي صنايع غذايي،   ليسانس مهندسي كشاورزي     -

   تبط و گواهينامه حرفه اي كار مر
   گواهينامه حرفه اي - سه سال سابقه كار علوم تغذيه، ميكروبيولوژي ليسانس زيست شناسي،-

  

                                                 
1. Job Description  
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                              2استاندارد شغل
    شغلي3يشايستگي ها -

  ها توانايي رديف

 توانايي تهيه مواد اوليه   1

 ن و سرند خاك توانايي خردكردن ، آسياب كرد  2

 توانايي مخلوط كردن مواد   3

 توانايي پر كردن  تونل خاك   4

   خاك پوششي توانايي پاستوريزه كردن  5

 توانايي كيسه كردن و انتقال خاك به سالن كشت يا انبار و كنترل موارد بهداشتي  6

 توانايي نگهداري كردن از خاك پوششي   7

8    

9    

10    

11    

12    

                                                 
2. Occupational  Standard      
3 Competency 
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  ارد آموزش استاند
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  تهيه مواد اوليهتوانايي 

3 5 8 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
قارچ   ويژگيهاي خاك مناسب جهت بستر كشت -
   انواع روشهاي تهيه خاك مناسب-

  
5/2  
5/0 

    

  : مهارت 
   انتخاب خاكهاي مناسب از لحاظ خصوصيات فيزيكي و شيميايي -
  )خاك كربنات كلسيم(رطوبت  ,  PH تنظيم -
  مزرعه برآورد ميزان خاك مصرفي مورد نياز -

   
2 
2 
1 

  

  : نگرش 
  و رطوبت   PHدقت در تنظيم  -
   دقت در انتخاب خاك مناسب -
  بطور همگن  دقت در مخلوط كردن مواد-

  : ايمني 
   رعايت نكات ايمني در هنگام كار با ماشين آالت و تاسيسات مربوط-

  : توجهات زيست محيطي 
   از پرورش قارچ خوراكي دفع صحيح يا حتي االمكان بازيافت ضايعات حاصل-

   بيل-
   چهارشاخ–
  فرغون– 

  پيمانه  -
  سكو  -
   چراغ قوه معدني–
 - PH متر   
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  توانايي ،خردكردن ،آسياب كردن و سرند كردن

2 5 7 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  آموزشيمصرفي و منابع 

  : دانش 
 PH , ECجذب رطوبت ،( ويژگيهاي فيزيكي و شيمايي مختلف خاكها -

  و بافت ساختمان 
   ويژگي انواع  دستگاههاي مربوط به خردكردن و سرند كردن-

  
  
1  
1 

    

  : مهارت 
 خردكردن خاك پوششي در صورت نياز -
ردن خاك پوششي  سرند ك-
   استفاده از دستگاهها و ماشين آالت آماده سازي خاك-

  

5/1  
5/1  

2  
 

  

  : نگرش 
   دقت در انجام عمليات آماده سازي خاك بطور صحيح-

  : ايمني 
كاله و دستكش ،ماسك ،عينك و چكمه لباس استفاده از -
 رعايت نكات ايمني هنگام كار با دستگاه -
  

  : ي توجهات زيست محيط
-  

  دستگاه ميكسر -
  سرند  -
  دامپر -
  )باب كت( ميني لودر–
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  توانايي مخلوط كردن مواد

3 6 9 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
دن  هدف از مخلوط كر-
 درصد اختالط انواع خاك پوششي با ويژگي خاص -
با در نظر گرفتن حفظ ( دليل نياز به تامين رطوبت در انواع خاك -

)ساختمان خاك
  PH درصد كاربرد ماده تنظيم كننده  -

 
1 
1 
5/0  

 
5/0  

    

  : مهارت 
   برآورد درصد اختالط -
   اختالط مواد اوليه -
  كردن مخلوط بدست آمده  مهارت در همگن -
   تنظيم رطوبت و افزودن آب به ميزان الزم-

  
1 
2 

5/1  
5/1  

  

  : نگرش 
   دقت در همگني اختالط ايجاد شده-

  : ايمني 
   پوشيدن لباس كار مخصوص ،كاله و دستكش ،ماسك ،عينك و چكمه-

  : توجهات زيست محيطي 
-  

   بيل و ميكسر-
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  استاندارد آموزش 
   ي تحليل آموزشي  برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  توانايي پركردن تونل خاك

3 8 11 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
 عوامل تعيين كننده  ظرفيت تونل با توجه به تاسيسات و متعلقات آن-
هدف از نصب سنسورها در ضخامت هاي متفاوت خاك  -
 هدف از تامين ميزان رطوبت در خاك به منظور انجام عمليات پاستوريزه-
   اهميت كاليبراسيون سنسورها-

  
5/0  

1  
1  
5/0 

    

  : مهارت 
 محاسبه ظرفيت تونل -
انتقال خاك و پر كردن تونل ها  -
 نصب سنسورها و كاليبراسيون آنها-
رفع نواقص احتمالي تجهيزات تونل به ويژه سنسورها و فن ها  -
   گزارش و ارائه به مسئول مربوطه-

   
1 
2 
2 
2 
1  

  

  : نگرش 
   دقت در انجام صحيح عمليات پر كردن تونل-

  : ايمني 
  سايل برقي و ابزار آالت. رعايت نكات ايمني در حين كار با و-

  : توجهات زيست محيطي 
-  

   ميني لودر-
   بيل-
   فرغون-
    رطوبت سنج-
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
   خاك پوششي توانايي پاستوريزه كردن

1 9 10 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
  پاستوريزاسيونهدف از   -

  پاستوريزاسيون مفهوم -

  
5/0  
5/0  

    

  : مهارت 
   بخار جهت كنترل دما در زمان مناسبتنظيم توليد -
   استفاده از فن ها با دور مناسب به منظور گردش هوا در تونل -
   كنترل دماي مناسب در طول مدت گرمايش اوليه و پاستوريزاسيون-
  اك پس از پاستوريزاسيون خنك كردن خ-

    
2 
2 
1 
2 
2  

  

  : نگرش 
   استفاده بهينه از انرژي -
   دقت در تامين دماي الزم به مدت موردنياز و اطمينان از پاستوريزاسيون كامل-

  : ايمني 
 رعايت نكات ايمني هنگام كار با ديگ بخار -
............ لباس كار مخصوص استفاده از -
  ي هنگام كار با وسايل الكتريكي رعايت نكات ايمن-

  : توجهات زيست محيطي 
-  
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
توانايي كيسه كردن و انتقال خاك به سالن كشت يـا انبـار و كنتـرل مـواد                  

  بهداشتي
2 3 5 

  

  ني  ايم،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
 اهميت حفظ فيزيك خاك و اصالح آن با توجه به استفاده از ابزار مربوط -
 اهميت ضدعفوني كردن ابزار در هنگام استفاده از خاك -
   پيشگيري از آلودگي ثانويه انواع روشهاي-

  
1 
5/0  
5/0  

  

    

  : مهارت 
   كيسه كردن خاك هاي پوششي پاستوريزه شده -
   چيدمان كيسه اي خاك توليد شده-

  5/1  
5/1  

  

  : نگرش 
   دقت در حفظ شرايط فيزيكي و پاستوريزه -
  دقت در جلو گيري از آلودگي در خاك پاستوريزه شده -

  
  : ايمني 

   لباس كار مخصوصاستفاده از -
   رعايت نكات ايمني در هنگام كار با ماشين آالت-

  : توجهات زيست محيطي 
-  

  كيسه زن  -
   بيل و فرغون –
  )الكتروموتور(تانك سم پاش –
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  توانايي نگهداري از خاك پوششي

2 6 8 

  

  ي  ايمن،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
  خاك پوششي معيار هاي موثر بر كيفيت  -
   هدف از ايجاد شرايط مناسب جهت نگهداري از خاك پوششي-

   
1  
1 

  
 

  

  : مهارت 
   كنترل شرايط محيطي انبار -
   تهويه  صحيح در انبار  انجام عمليات-
   كنترل مدت زمان نگهداري خاك در انبار-

  
 

  
2  
2  
2 

  

  : نگرش 
 دقت در انجام صحيح انبارداري -
  

  : ايمني 
   رعايت نكات ايمني در هنگام استفاده از ماشين آالت الكتريكي-

  : توجهات زيست محيطي 
-  

  سوله -
   تجهيزات كنترل دما– 
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    برگه استاندارد تجهيزات ، مواد ، ابزار -

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

   - PH متر   
   بيل-
   بيل و فرغون –
   بيل و ميكسر-

  پيمانه  -
   تجهيزات كنترل دما– 

   چراغ قوه معدني–
   چهارشاخ–

  دامپر -
  دستگاه ميكسر -
   رطوبت سنج-

  سرند  -
   فرغون-
  كيسه زن  -
   ميني لودر-
  )باب كت( ميني لودر–
  )رالكتروموتو(تانك سم پاش –
  فرغون– 

1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  

  

  
  : توجه 

  .  نفر در نظر گرفته شود 15 تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت -
  . ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود -
  . مواد به ازاء يك نفر كارآموز محاسبه شود -

  
  


